USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
KONANÉHO DNE 02.03.2016
Jednání se zúčastnili:
Předseda:
Místopředsedkyně:
Členové:
Zapsala:

Omluven:
Hosté:

Ing. Vít Bobysud
Yveta Kvapilová
Ludmila Tichá, Miloš Drha, doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Ing. Milada Martinovská

Evžen Mošovský
RNDr. Marcela Plesníková,
Luboš Pánek

Program:
1)
2)
3)
4)

Rozloučení se školním rokem
Rekreační objekt Kozel
Pozvání od paní ředitelky ZUŠ
Různé

1/ Rozloučení se školním rokem

Po domluvě s řediteli základních škol byl navržen termín akce „Rozloučení se školním
rokem“ na úterý 21.6.2016 v Centrálním parku. Z předcházejícího jednání výboru byl
předseda pan Ing. Bobysud pověřen zajištěním pronájmu pódia a sehnáním potřebných
finančních prostředků na výše uvedenou akci.
Pan Ing. Vít Bobysud sdělil, že ve spolupráci s paní místostarostkou RNDr. Marcelou
Plesníkovou zajistil podium a ozvučení včetně potřebných finančních prostředků.
Usnesení č. 8/2016:
Členové VVV souhlasí s akcí v Centrálním parku a kladně hodnotí aktivitu základních škol.

2/ Rekreační objekt Kozel

Penzion Kozel nabízí ubytování v krkonošském Vrchlabí nedaleko lyžařského areálu
HERLÍKOVICE. Celková kapacita 55 lůžek je rozdělena do dvou budov – „Starý“ a „Nový
Kozel“. Starý Kozel si i přes velmi pečlivou rekonstrukci zachoval svoji původní dobovou
podobu. V něm je také umístěna hlavní jídelna.

Nový Kozel je budova postavená v roce 2012. Pokoje jsou velmi prostorné, vybavené
nábytkem ze dřeva. Rodiny s dětmi či menší skupiny zcela určitě rádi využijí plně vybavenou
kuchyňku v mezaninovém apartmánu. Obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 30 metrů.
Členové Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13 diskutovali se správcem penzionu
panem Lubošem Pánkem:
- rezervace ubytování v současné době stále probíhá přes firmu Sportlines s.r.o., kdy
jsou průběžně doplňovány termíny pobytu škol. Tento systém je z hlediska správce
nevyhovující, protože nelze doplnit volné termíny jinými školami nebo veřejností. V
budoucnosti (cca do půl roku) bude uveden do provozu nový rezervační systém a
správce požádal, zda by naše školy byly schopny a ochotny naplánovat si termíny
škol v přírodě do konce října (na celý školní rok). Protože, pak by bylo možné volné
termíny nabídnout veřejnosti či jiným školám a tím by byla zajištěna větší vytíženost
lůžek rekreačního objektu. Je nutné zajistit rentabilitu provozu, aby byly zachovány
nižší ceny pobytu pro námi zřízené školy a školky.
- opěrná zeď – pod spodním hřištěm na stráni se díky erozi sesouvá půda. Sesuv
zeminy zřejmě brzy naruší rohové tyče spodního hřiště. Proto by bylo vhodné co
nejdříve postavit opěrnou zeď či najít jiné řešení.
- příjezdová cesta k Novému Kozlu – je na ní „boule“, která velice komplikuje výjezd
vozidel od objektu. Je potřeba cestu opravit.
v současné době je v řešení pojízdný pás pro výuku lyžování dětí, který se nachází
na pozemku u rekreačního objektu Kozel.
- ložní prádlo – je nutné zakoupit dvě sady povlečení na postele včetně prostěradel pro
plynulou výměnu lůžkovin mezi jednotlivými turnusy.
- v areálu Kozla jsou sáně P03-300 na přepravu materiálu a osob za čtyřkolku pořízené
v roce 2010. Sáně nejsou dostatečně využívány, a proto se bude řešit, jak s tímto
majetkem bude dále naloženo. Správce navrhuje pořídit vozík za čtyřkolku na odvoz
použitého prádla, posekanou trávu a další jiné využití.
- do garáže u starého Kozla není zavedena elektřina, což je nutné napravit, aby mohla
být využívána.
- výměna zámků – v budoucnu je potřeba vyměnit opotřebované zámky za nové
s centrálním klíčem.
- transportní auto, které je používáno na Kozlu, je už staré (cca 10 let) a je u něho
velká poruchovost. Byl zde dotaz, zda by bylo možné toto auto nahradit novým,
s tím, že starší auto by bylo staženo k užívání na úřad MČ Praha 13.
- vybavení pro základní a mateřské školy – na Kozlu jsou nějaké hry, na hřiště jsou
pouze sítě bez raket, stávající jízdní kola jsou v takovém stavu, že je nutné je
odepsat. Pomůcky k výuce žáků si školy vozí s sebou. Bylo by potřeba zakoupit
sportovní vybavení. Je třeba prověřit faktury a smlouvy a zjistit, zda si firma Sportlines
odvezla pouze své sportovní vybavení.
- várnice – v objektu mají dostatečný počet várnic.
- nádobí – 50 až 60 obědů denně v naplněném Kozlu. Nákupy nádobí zajišťují sami.
- mýdlo + čisticí prostředky si nakupují sami.
- revize – většina je hotova a tento týden proběhne poslední, a to na plyn.
- WiFi adaptér – v areálu jsou 3 – ve staré budově, nové a v kanceláři. Posílení linek a
zvýšení jejich kapacity se řeší.
- postele – do budoucna bude nutná výměna postelí, protože praskají lamely. Postele
jsou průměrné kvality a těžko snášejí zátěž od dětí (skákání, shlukování se na jedné
posteli a jiné).
Usnesení č. 9/2016:
VVV doporučuje Radě a Zastupitelstvu Prahy 13 nákup transportního auta (čtyřkolky) včetně
přívěsného vozíku. Dále výbor doporučuje prověřit statiku svahu, který podléhá erozi.

3/ Pozvání od paní ředitelky ZUŠ

Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72/2, 155 00 Praha 5, zřizovatelem
je hlavní město Praha, ředitelkou školy je PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.
Paní ředitelka ZUŠ pozvala členy VVV na prohlídku školy.
Členové výboru se dohodli na nejvhodnějším termínu - 17.03.2016 a pověřili předsedu
výboru Ing. Bobysuda, aby kontaktoval paní ředitelku ZUŠ, zda jí navržený termín návštěvy
vyhovuje.

4/ Různé

Církevní mateřská škola Srdíčko, Podpěrova 1879/2, 155 00 Praha 5 – Lužiny, zřizovatelem
je Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany, ředitelkou je
Mgr. Eva Kuchyňková, CMŠ má 10 pedagogických pracovníků a 5 provozních, pět tříd
s celodenním provozem a se 122 zapsanými dětmi.
Této CMŠ je přislíbena rekonstrukce sociálního zařízení ve vymezených prostorách, která
bude řešena komplexně, tzn., že budou provedeny stavební práce, výměna zdravotechniky,
elektrorozvodů, vzduchotechniky a bude provedena výměna radiátorů. Součástí
rekonstrukce bude i vybavení WC.
Rekonstrukce si vyžádá nemalé finanční prostředky a z toho důvodu ÚMČ Praha 13 vyvolá
jednání s Arcibiskupstvím pražským jako zřizovatelem školy, o možnosti jejich finančního
přispění. Budova školky je v majetku MČ P 13.
Paní Mgr. Eva Kuchyňková (ředitelka CMŠ) žádá o vybudování nástavby na budovu školky,
ve které by provozovala 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník základní školy).
Usnesení č. 10/2016:
Členové VVV podporují rekonstrukci sociálního zařízení Církevní mateřské školy Srdíčko.

Ing. Vít Bobysud
předseda výboru

Evžen Mošovský
tajemník výboru

